
 
 

У К А З  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  

 
Про День Державного Прапора України  

 
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента  
         N 602/2009 ( 602/2009 ) від 07.08.2009  
         N 576/2015 ( 576/2015 ) від 10.10.2015 }  
  
 
На вшанування     багатовікової     історії      українського  
державотворення, державної символіки незалежної України та з метою  
виховання  поваги   громадян   до   державних   символів   України  
п о с т а н о в л я ю:  
 
1. Установити в Україні День Державного Прапора України, який  
відзначати щорічно 23 серпня.  
 
2.  Кабінету  Міністрів  України,  Раді  міністрів Автономної  
Республіки Крим,  обласним,  Київській та Севастопольській міським  
державним    адміністраціям    за    участю    органів   місцевого  
самоврядування забезпечувати:  
 
здійснення комплексу урочистих  заходів  зі  святкування  Дня  
Державного Прапора  України,  зокрема  проведення щороку 23 серпня  
о 9 годині офіційної церемонії підняття Державного Прапора України  
в містах Києві та Севастополі, обласних та районних центрах, інших  
населених пунктах України,  за участю діячів  науки  та  культури,  
представників  міжнародних,  громадських,  релігійних організацій,  
політичних партій;  
 
організацію в  рамках  святкування  Дня  Державного   Прапора  
України роз'яснювально-просвітницьких заходів, присвячених історії  
Державного Прапора України та інших  державних  символів  України,  
тематичних конференцій, круглих столів тощо. 
{ Стаття 2 в редакції Указу Президента N 602/2009 ( 602/2009 ) від  
07.08.2009 }  
 
3.    Запропонувати    органам    місцевого   самоврядування,  
підприємствам,  установам,  організаціям,   об'єднанням   громадян  
установлювати (вивішувати) Державний Прапор України щорічно у День  
Соборності України (22 січня),  День  Перемоги  (9  травня),  День  
Конституції  України (28 червня),  День Державного Прапора України  
(23 серпня), День незалежності України (24 серпня), День захисника  
України  (14  жовтня), День Збройних Сил України (6 грудня) та під  
час проведення загальнодержавних заходів. 
{  Указ  доповнено статтею 3 згідно з Указом Президента N 602/2009 
( 602/2009 ) від 07.08.2009; із змінами, внесеними згідно з Указом  
Президента N 576/2015 ( 576/2015 ) від 10.10.2015 }  
 
4.  Запропонувати органам місцевого самоврядування встановити  
Державні   Прапори  України  на  центральних  площах,  проспектах,  
вулицях,  майданах тощо у містах Києві та Севастополі, обласних та  
районних центрах, інших населених пунктах України, провести роботи  



з належного облаштування  місць  установлення  Державних  Прапорів  
України. 
{  Указ  доповнено статтею 4 згідно з Указом Президента N 602/2009 
( 602/2009 ) від 07.08.2009 }  
 
5.  Державному  комітету телебачення та радіомовлення України  
забезпечувати   широке   висвітлення   заходів,   пов'язаних    із  
відзначенням  Дня  Державного Прапора України,  сприяти проведенню  
інформаційно-просвітницької  кампанії   щодо   історії   державних  
символів України та їх популяризації. 
{  Указ  доповнено статтею 5 згідно з Указом Президента N 602/2009 
( 602/2009 ) від 07.08.2009 }  
 
Президент України                                         Л.КУЧМА  
 
м. Київ, 23 серпня 2004 року  
          N 987/2004 
 


